
UCHWAŁA NR XXXV/295/2017
RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie uchylenia opłaty od posiadania psów na terenie miasta Tczewa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 tj. ) oraz art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ) Rada Miejska w Tczewie 
po zasięgnięciu opinii Komisji Polityki Gospodarczej i Komisji Finansowo-Budżetowej

uchwala się, co następuje:

§ 1. 

Uchyla się opłatę od posiadania psów na terenie miasta Tczewa wprowadzoną Uchwałą Nr XIII 
99/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości 
stawki opłaty od posiadania psów na terenie miasta Tczewa, terminu płatności oraz sposobu jej 
poboru.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa.

§ 3. 

Traci moc Uchwała Nr XIII 99/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2007 r. 
w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów na terenie miasta Tczewa, terminu 
płatności oraz sposobu jej poboru.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. Uchwała podlega również 
opublikowaniu w Biuletynie Informacyjnym PANORAMA MIASTA.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Tczewie

Mirosław Augustyn
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Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 18a ust 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2008 r. rada gminy może wprowadzić opłatę
od posiadania psów. Od 1 stycznia 2008 r. opłata ma charakter fakultatywny.

Od 2007 r. stawka opłaty wynosi 30 zł rocznie od 1 psa. Przewidywane wykonanie dochodów
z tytułu ww. opłaty w roku 2017 szacuje się na ok. 30 tyś. zł.

Na stan obecny zgłoszonych do opłaty jest 881 psów i od lat notuje się stały spadek ich ilości (
w 2015 r. było 1060, w 2016 r. było 990 psów)

Z przeprowadzonej analizy wynika, iż systematycznie zmniejszają się wpływy z tytułu opłaty od
posiadania psów, ponieważ w związku z brakiem bazy danych faktycznej ilości psów, co wynika
z braku przepisów umożliwiających uzyskanie przez miasto takich informacji, opłatą objętych jest
tylko część właścicieli psów.

Wzrastają koszty ponoszone przez miasto w związku z poborem ww. opłaty oraz prowadzeniem
postępowania podatkowego i windykacyjno-egzekucyjnego w stosunku do podatników, którzy
nie uiścili opłaty od posiadania psów w terminie.

Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Id: 8CE1CC89-7916-4DE6-A876-60126DC3D737. Podpisany Strona 1




